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 فارسي، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسالمي، بناب، ایران ادبيّاتدانشيار گروه زبان و 
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 23/6/1398له: ، تاريخ پذيرش مقا29/8/1397تاريخ دريافت مقاله: 
 پژوهشی-علمی

 

  چکيده

ق ۵9۵وفات: – وانشر در ق۵2۰والدت: ) خاقانی الدّين بديل بن علی خاقانی شروانی، متخلّص بهافضل

رو که در شعر ازآن ؛است فردو منحصربه ، تأثیرگذارشاخص یکهن فارسی، شاعر ادبیّاتدر  (تبريز در

شاعر ظاهر  فقط در مقامدهد. او در اشعارش تمامی میخود را به« من»خود اجازۀ ظهور و بروز به 

 ،طلبجو، آزادیمبارزه ،طلبعشق ،هیجانی عاطفی، که گذاردمیتماشابه را انسانی سیمای بلکه شود،نمی

ها خود را قائل به احراز آن ستاين اوصاف، جزو شرايطی است که رمانتی ؛گراستو انسانخو آزاده

ها، تصاوير موجود در شعر او، بر اين ويژگی اند. عالوهآنها را برشمرده ،ادبی خودبیانیۀ دانستند و در می

ها، مبهم و در سايه، سازمند، چون تصاوير شعر رمانتیستمدارد؛ يعنی ههای تصاوير رمانتیک را ويژگی

پی ايضاح گرا و ... است. اين مقاله، در مکان، استعاری، ذهنی، طبیعتزمان و بیحد و منسجم، بیمتّ

، تحلیل قیاسیبا انتخاب شیوۀ رو، ايناز است؛ه ر شعر و انديشۀ خاقانی بودد بیشتر نمودهای رمانتیسم

نتايج  .پرداخته استهای فراوان شعر خاقانی و مکتب رمانتیسم شباهت سازیستهبرج به بررسی و

، ت، بیان خودفرديّويژه اوصاف رمانتیک شعر خاقانی، بهگويای آن است که  ،حاصل از تحقیق

ه بر آن صحّ ايرانی و غیرايرانی پژوهانخاقانیکه تمام چنان، همخاقانی جويیآزادیو  گرايیانسان

  نظیر است.کم ، حتماًنظیرفارسی، اگر نگويیم بی کالسیک ادبیّاتدر  ،اندنهاده
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 مهمقدّ .1

فارسی است. او بیش از هر شاعر  ادبیّات انترين شاعرجزو احساساتیشک بیخاقانی 

 .اجازۀ حضور در شعرش را داده است (ego) «من»بی، به های مختلف ادديگری در دوره

بر تمام اشعار و  ثیر حوادث و مشکالت زندگی و عوامل اجتماعی و فرهنگی تقريباًأت»

ک يا حالت شود و قصايد او اغلب زايیدۀ يک محرّويژه بر قصايد خاقانی مشاهده میبه

در خوانش شعر او ما . (497: 13۵7رستگار، )فالح« باشدروحی و يک تحريک عاطفی می

حکايت هايش کنیم که غمگینانه از روزگار و بازیخاقانی را مشاهده می «خود»همواره 

نوعی  ،رستاخیز کلمات است و هنر شاعر ،اگر بپذيريم که شعر»کند. می )و شکايت(

آيد؛ میحسابزدايی از زبان است، خاقانی شروانی يکی از نوادر شعر جهان بهآشنايی

العی از زندگی او ايران است. هر نوع اطّ ادبیّاتهای خاقانی يکی از شگفتی ،گمانیب

او جزو نخستین . (1: 1381کدکنی، )شفیعی« تواند به شناخت بیشتر او کمک کندمی

ت، حرمت انسان، آزادی و دهد، از انسانیّمیشاعرانی است که به شاعر در مقام انسان بها 

گويی عاشقانه را هايی از وقوعبار جلوهديوان او، برای نخستین در .گويدآزادگی سخن می

در تصاوير  .ی و جاندار آزاد گذاشته استرا برای آفرينش تصاوير حسّ تخیّلاو  .يابیممی

، مبانی ترتیببدين ؛يابدش بازتابی شگرف بر جهان پیرامونی میادرونیی او جهانتخیّل

مايه، ، چه در بعد درونهارمانتیست بیانیۀطرح در  ها پیش ازمانتیک اروپا، قرنشعر ر

چه در جنبۀ صورت و اشکال شعر و چه در سويۀ زبان، يعنی کلمات و عبارات که 

ات و احساسات شاعر هستند، در شعر خاقانی انتقال درونیّ برایابزارهای تصويرگری 

 شروانی قابل رهجويی است.

های اصلی مکتب رمانتیسم مؤلفهيافتن و برشمردن اوصاف و فصول مشترک در 

ی تناقضات بسیاری در آراء انديشمندان اين زيرا اختالفات و حتّ ؛نمايدمحال می تقريباً

، يرومیشل لووی سه)« تالقی تضادهاست رمانتیسم محلّ» و در واقع، مکتب وجود دارد

عنوان های از رئوس بوجود تشتت آرا، منتقدان در انتخاب پارها باامّ ،(121: 1373

 نظیر هايیمؤلفه اند؛رسیده اجماع به رمانتیستی هنر و های مشترک انديشهسرفصل

آزاد و  تخیّلواقعی،  طلبی، بیان آزادانۀ احساس و ابراز خودِو عدالت خواهیآزادی

گرايی، گرايی، ترجیح عشق و عاطفه بر خرد و فلسفۀ دگم، طبیعتبند، انسانقیدوبی

به اصالت انسان،  توجّهوستايی بر خوی شهرنشینی، فردگرايی و انتخاب منش ساده و ر

 .ناسیونالیسم و آلود، نوستالژیناهکابوس و بیمارگونگی، کشف و شهود، مضامین گ
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ات، عشق، حزن و اندوه، مرگ، یّطبیع» :موضوعات اصلی رمانتیسم نیز عبارت است از

 .(2۰7: 1998)الحاوی، « غربت و تنهايی

خاقانی شاعری احساساتی، سرکش و معترض به مناسبات ره شد، طور که اشاهمان

ای است که از خالل شعر خاقانی، اين چهره ؛ستخو و پیکارجوو اجتماعی، آزاده درباری

های آمیز، شکوائیهمهای تحکّهای پرشکوه، نقدهای پرطنطنه، استغناگریدر بین مفاخره

يابیم. او شاعری اش درمیاز حس و عاطفه های پرهای پرسوز و عاشقانهتند و تیز، مرثیه

ا مرسوم شعر کهن پارسی که در آن شاعر اغلب در امّ ،است که برخالف قاعدۀ نانوشته

پايی  شود و ردّشعری پنهان می تکراریِ پس تصاوير و مضامین مجازی، مکانیکی و غالباً

نمودهای  ،هدننمیجایيش براز خود و زندگی شخصی يا عواطف و احساسات واقعی خو

شعری  علیه جريان گذاشته است. خاقانی،تماشا  ا در شعر بهش راواقعی« من»فراوانی از 

گر، ، تندمزاج، پرخاشانسانیو سیمايی  ايستدعهد خود، يعنی شعر مجیزگوی درباری می

دو جنبه از شعر رمانتیک اروپا، ، بنابراين دهد؛از خود ارائه میطلب گو و حقتنها، حق

أکید به آن و نیز تهای طبیعت و ابراز احساس درونی نی ارتباط حاالت انسانی با حالتيع

ترين که جزو شاخص های شخصیحاالت و احساسات و دريافت تربر ضرورت بیان آزادانه

شود. بر در شعر او جزو عناصر اصلی شمرده می ،های مکتب رمانتیسم استويژگی

سازی تبیین و برجستهيعنی  ؛شکل يافته استیق لۀ اصلی اين تحقئمس ،همین اساس

 های رمانتیک شعر خاقانی.ويژگی

 توجّهاند، مخاقانی و شعر او انجام دادهبارۀ در پژوهشیتمام کسانی که  تقريباً

 پژوهشگران اند؛خاقانی در آثارش بوده «من»و بروز عواطف بودن شعر وی شخصی

های خود دربارۀ کدکنی و... در پژوهششفیعی ،ادیکوب، دشتی، سجّزرّينم نظیر متقدّ

 اتو روحیّ بودنهای رمانتیک شعر وی نظیر شخصی، عاطفی و حسیخاقانی، به جنبه

که برخی  اندکرده اشاره رهابا گرايیانسان و طلبیآزادی نوستالژی، چون خاقانی رمانتیک

ها هه مراثی، مفاخرات، حبسیّک تحقیقات فراوانیدر  ايم.ا را در اين مقاله نقل کردهنهاز آ

های رمانتیسم لوهج گونۀ غیرمستقیم،، بهاندبررسی کرده را های خاقانیو تصويرگری

 ؛تحلیل و تبیین شده استدر شعر خاقانی  (آزاد تخیّلو  گرايیانسانخواهی، ، آزادیدنظیر تفرّ)

 را هاو رمانتیستبین خاقانی  ایر تطبیقی و مقايسهنین تصوّچ پژوهشگران برخیی حتّ

 با های خاقانینظیر مقايسۀ مرثیه اند؛صورت بارزی نشان دادههای خود بهر پژوهشد

 دوستايران)يعنی ويکتور هوگو  ،های يکی از نمايندگان برجستۀ رمانتیسم اروپارثاگويی
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ترين اساس يکی از مهمّتحلیل و مقايسۀ تصاوير خاقانی بريا تجزيه و  (1369 ،یتبريز

چنین نصراهلل امامی ، هم(1384)فاضلی:  رمانتیک تخیّليعنی  ،هایستاصر شعر رمانتعن

و حمیدرضا مشايخی « ای نوستالژی در اشعار خاقانیتحلیل زمینه»در مقالۀ   (1394)

اين جنبۀ رمانتیک  ،«نگاه نوستالژيک خاقانی و بحتری به ايوان مدائن»در مقالۀ  (1391)

 کالم کاویژرف در يافتهانجام هایپژوهش دتعدّ رغمبه اند.هدکر تحلیل خاقانی را نیز

و  خاقانیشعر های رمانتیک شناخت کامل جنبه برایجامعی  پژوهشتاکنون خاقانی، 

  انجام نیافته است. ای رمانتیکعنوان گويندهبه اوفی معرّ
 

 احساسات شخصي در شعر د وفرّت .2
  

 های تو بر تو چو دفتر ساختند نو به نو غم  سرگذشت حال خاقانی به دفتر ساز از آنک

  (1/179: 137۵ )خاقانی،

: 1369کوب، زرّين)« اساس بینش و ادراک رمانتیک، عنصر شخصی و فردی است»

ات خود بیان خود و درونیّ را مجالی برای يشانسان رمانتیک، سخن و هنر خو. (2/4۵4

گرايی احساس»د. کنمی ادانه بیانآز را خود شخصی احساسات ،رمانتیک شاعر و داندمی

ای از سايه ،کس؛ به تعبیری عواطف هرمکتب رمانتیسم است های مهمّيکی از ويژگی

ت چیز به تبلور فرديّمتن رمانتیک، بیش از هردر . (87: 1387کدکنی، )شفیعی« من اوست

همین شناسانۀ اين مکتب نیز یيشود و معیار سنجش زيباو عواطف انسان بها داده می

اصل بر اين است که  ؛نیست کند، مهمّشیوۀ بیانی که هنرمند انتخاب می» .اصل است

خويشتن  ،ديگر عبارت به يا شخصی احساسات و راتثّأت و درون کنه بیانگر بیشتر شیوه اين

  .(48: 137۰تیژم، )وان« هايشن افکار و انديشهاو باشد تا مبیّ

ت مجسم ت و شخصیّاو يک هويّ» ؛داردص متشخّ ایفارسی چهره ادبیّاتدر خاقانی 

اند، های فارسی ذکر شدهو محسوس است و مانند بسی از شاعران پرقدری که در تذکره

 . خاقانی(3۰: 1387کوب، زرّين)« رودنمیشمارد و درخور تقديس بهفقط يک شبح مجرّ

نها شاعری که از در تاريخ ادب آذربايجان ت» مثالًزندگی خودش است؛ شاعر  ،تعبیریبه

العات وسیعی داده، همانا خاقانی اطّ ]و نیز همسر، فرزند، عمو، همکار و... [ خويش پدر و مادر

 . (138: 1374هريسچی، )کندلی« شروانی است
 

 ر حديث خانه کـه گويدــرد مسافــم
 

 وبـۀ نخست و دوم خـرا خانـود مــب
 

 زآن غرضش زن بود که بانوی خانه است 
 

 چه يگانه استم خانه خوب اگرونیست س
 

 (2/1114 :137۵ )خاقانی،
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 روِپس گويیچهرۀ سخنمشاهده است، نه از سیمای شاعر قابل چه در شعر خاقانیآن

انسانی است  و پرهیجان های شعری زمانه، بلکه چهرۀ شاخصتهنجارها و سنّ منفعلِ

و ت ااز درونیّاست و  ها و ناماليمت زندگی در عذابکه درک و عاطفه دارد، از سختی

ترين منظره را در ت خاقانی، جالبشخصیّ» ؛گويدخود با ما سخن میات واقعی حسیّ

وجود مزج و اختالط ناصر انسانی که در غزل معمولی باکند. عديوان او عرضه می

است، در قصايد و قدر نادر و تنگیاب ای که بین حقیقت و مزاج در آن هست، آنرياکارانه

گاه که از آن مثالً ؛(29: 1387کوب، زرّين)« شودوفور ديده میو مراثی او بهات هجويّ

عشق و معشوق را شخصی  رود که کامالًگويد، چنان به راه تحکیه میمعشوق سخن می

گويی قابل های وقوعکه در بسیاری از اطوار عاشقانۀ کالم خاقانی، جلوهایگونهبه ؛کندمی

 دريافت است:
 ون اثر کردـر آن بت چتب دوشین د

 

 اربـه يـخايان ک م دست و لبـرفتـب
 

 ادـر گشت فصــه حاضــودم کـرمـبف
 

 ه بر قیفال او زدــی کـر نیشــه هــب

 

 ردــر کـم در شب خبـود و هـمرا فرم 
 

 که در جانان اثر کردود اين ه تب بـچ
 

 ردــر کــد نیشتـــد قصــرای فصــب
 

 ر زدــر جگـدی بـش هنـد نیـرا صـم
 

 (2/823: 137۵)خاقانی، 

 . (1۵: 1374ادی، )سجّ کشدمیو وقايع زندگی شخصی خود را به تصوير ا
 

 ون بلند آفتابیـــــپسر داشتم چ
 

 د پسر مادرش چون فرو شدزنبه 
  

 ون دختر نعش بودمـيکی بکر چ
 

 و دختر سپردم به داماد گفتمــچ
 

 بماندم مــن و ماند عبدالمجیدی
 

 ه شروانکس نباشد پناهش باگر 

  
 

 ردمـش سپـه تاری مغاکــه بـه ناگـب 
 

 ردمـش سپـن دردناکـه خاک آن تـب
 

 ردمـش سپـون سماکـدلی چه روشنـب
 

 ردمـکه گنج زر است اين، به خاکش سپ
 

 ردمـش سپــزدان پاکــه يـــوديعت ب
 

 ردمــپناهش بس است آن خدا کش سپ
 

 (2/1214: 137۵)خاقانی، 

 نگاری است:نش، مايل به واقععاصراخالف ساير مبرخاقانی تمجید است که قابلن اي
 

 ودهـــو بــــزۀ روزی تــای ري
 

 ه تنگنای شروانـرده بـو کــخ
 

 

 ه و نشستهـو سايــرده چــافس
 

 ون کبوترـه چـد کــشرمت ناي
  

 دـی چو مسیح بـر تو بیننـتا ک

 ادرــان مـزش ريسمــاز ري 
 

 ادرــی آب و نان مــگا تنــب
 

 ادرـدان مـــۀ دوکـــدر ساي
 

 وری از دهان مادر؟ــروزی خ
 

 ادر؟ــان مـدری نشــپـاز بی
 

 (1184 :)همان
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که همه را در شعر »است  ی اتفاق افتادهبسیارحوادث و وقايع زندگی خاقانی در 

از موضوعات های زندان و مرگ زن و فرزند و خويشان ها و گرفتاریآورده و مسافرت

از يادگارهای  است مشحون ،او مشکل ديوان کهطوریبه ؛(11 :1374 ادی،)سجّ «اوست شعر

: 1387کوب، زرّين) کندمی اشاره اين احوالنظیری به قدرت شاعرانۀ کم که بازندگی شاعر 

و  شغلیوضعیت است از احساسی  با لحنی بسیار ایگونهاشعار زير که گزارش؛ مانند (19

سکنا گزيده است و حال و  هامختلفی که در آن امان شاعر در شهرهاینابستی معیش

 های شفیقانه را دارد:گويیدل هوای درد
 

 

 دـمانگر به شروانم اهل دل می
 

 ودـبیـزم آب رخ مـريـور به تب
 

 کردم آسمان با منچه میهــر
 

 ه راه امیدــتاختم بیـه مـچهر
 

 د ز آرزو جگرمـی شـون همـخ
  
 بايستنمی راــد مــه آمــچآن

 

 دـــآمر نمیـــرم سفـدر ضمی 
 

 دـــآمیـور نمــخم آبـــارمن
 

 دـــآمیــر درنمــــاز در مه
 

 دـــآمیــر نمـــبــم راهطالع
 

 دـــآمیــر نمــــوآرزوی جگ
 

 دــآمیـرنمــه بايست بــچوآن
 

 (2/116۰ :137۵ )خاقانی،

شخصی به  ۀجهت عاطفترين و استوارترين اشعار را از یقوغنايی، خاقانی در شعر 

در شاعری » بر همین اساس دشتی معتقد است که؛ فارسی تقديم کرده است ادبیّات

 ،حیثاينو از شودريختن مکنونات روح کمتر ديده میديگر، اين حالت عاطفی و بیرون

ل، تغزّو در انواع غنايی نظیر ا .(17: 13۵7)« توان او را يکی از اشعر شعرای ايران گفتمی

برآمده از  ترين و اثرگذارترين کالمِشک شخصیبی ،هه، مفاخره و شکوايیّه، مرثیّحبسیّ

که شعر اين نکته را  خاقانین شعر اغلب مفسرّان و منتقدا. سرايدمیجان يک انسان را 

انواع های در تشريح ويژگی و دريافته ،های واقعی جان وی استتگاه حساسیّاو جلوه

  گويد:کوب می؛ زرّيناندبه آن اشاره کردهخاقانی ايی اشعار غن
ها و توان ناراحتیآمیز وی میوجود بیان مبالغهکند، باان صحبت میوقتی از زند»

های او را که در زير بند آهنین و در پشت ديوار بلند محبس گرفتار تنهايی و بدبختی

آلود او و از بیماری طوالنی غم شگ فرزند رشیدوقتی از مر .نومیدی است، دريافت

توان از سخنش دريافت و می تابی واقعی يک پدر داغديده راگويد، رنج و بیسخن می

توان قبول کرد که گويی دهد، مینمیدستف خاص را ازکه در سخن، شیوۀ پرتکلّبا آن

 .(19: 1387« )بردديگر اندوه، دانش را از ياد وی می
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دانند و سوزناکی و مانند میسازی بیار خاقانی، او را در مجال مرثیهشارحان اشع

شناسند نظیر میهای اين شاعر بلندآوازه را در پهنۀ ادب فارسی کمنامهنشینی سوگدل

 . (3: 1369دوست تبريزی، ايرانک: ن.)
 

 خاک بر سر پاش خاقانی و در خون خسب از آنک

 و راـ، زيرا تدعوی نسبت ز عم کــــــــن نز پدر

 زير خاک است آن که از خاکت به مردم کرده بود

 عم پديد آورد، اگر نی خود پــــــدر گم کرده بود

 (2/117۵: 137۵)خاقانی، 

ترين شاعرانه ترين و اگر بتوان گفت، ازهای خاقانی، از پراحساسنامهبیشتر سوک»

ها هناماز سوک بعضی که است ایرتبهم در تعبیر لطف و انديشه باريکی هاآن در و اوست آثار

و خواندنی  نشیندل هايشنامهستايش و هاغزل از بیشتر هاست،آن در که اندوهی همه اين با

مضمون مرثیه در ديوان خاقانی »فالح رستگار معتقد است: . (19: 1387)استعالمی، « است

: 13۵7)« اجه شده استهايی از تصاوير بديع موجانی تازه يافته و شعر فارسی با تازه

499-۵۰۰).   
 ن بگريستیـگر به قدر سوزش دل چشم م

 

 راــده بايستی دل ريش مـزاران ديـصده

 

 بر دل من مرغ و ماهی تن به تن بگريستی 
 

 يک خويشتن بر خويشتن بگريستیتا به هر
 

 (1/۵84: 137۵)خاقانی، 

با  خاقانی ن يافت.تواهای خاقانی از خودش، نوعی اضطرار وجودی میدر روايت

 یهايگريزگاه ،دشمنايگی و شهرگرايیآرمان انزوا، و گیریگوشه است، ناسازگار خارج جهان

کند، پیش روی خود ای که درک میهای آزاردهندهاست که خاقانی برای فرار از وضعیت

تی احساسی و رمانتیک اين خصلت شعری، آن است که وی خاصیّاصلی  أيابد. منشمی

های متناقض و متغاير، عیب خاقانی نیست، ن طبع و گفتهتلوّ»گويد: دشتی می؛ دارد

به اندک مهری به هیجان آمده و از  .(17: 13۵7)« التأثر اوستبلکه دلیل بر روح سريع

  :شودمیمختصر ناماليمی برافروخته 
 

 تهی است خاقانیود تشت میانــخ
 

 ون زخم رسد به طشت، بخروشدـچ

 

 دــه روح را بايــک هازان راحت 
 

 ی، بیاسايدــر او نهـــانگشت ب
 

 (2/9۰2: 137۵)خاقانی، 

های شديد عاطفی است که رنگی انحصاری به شعر تهمین ويژگی روحی و حساسیّ

شناسانه و رمانتیک را در آثار او های نامحدود روانبخشد و امکان بررسیخاقانی می

 کند.می فراهم
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 شهرآرمان نوستالژی .3

 يافته ويژه تیاهمیّ عاطفی رمانتیسم تخیّلگرايی و تثیر فرديّأتمباحثی که تحت هجملزا

])رويايی آمدنیدستبه شهر، رويای کمالآرمان» ؛است شهرآرمان نوستالژی مبحث ،است

های سیاسی در رساله جا، هر در تواندمی ؛درآيد شکلی هر به تواندمی که است يافتنی[دست

های یز در سفرنامه يا رمانو نها های ساختمانی، در شعر و ترانهطرحيا فلسفی، در 

های موقعیت دربارۀ بدبینی و دلسردی (.1۵ :138۵ ،)روويون «باشد داشته جای آموزنده

برد کند که روح را به خلسه میمیوادار شیرين  خاطراتی تلخ و ، آدمی را به مرورِکنونی

 .شودمتمسّک های آينده به افقیّل شود از پشت نقاب تخباعث میو يا 

هايی که در های فراوانش از موقعیتها و رنجشگويیدر شعر خاقانی، عالوه بر شکوه

ات نوستالژيک و بارد، حسیّآن قرار دارد و مصايبی که از آسمان و انسان بر سرش می

ر خاقانی، ای در شعچنین روحیههای يکی از جلوهشود. شهرگرايانه هم ديده میآرمان

نظر از اينکه در صرف ،کندخراسان ابراز میبغداد و به  اونظیری است که مندی بیعالقه

 ،ی که نه موطن شاعر است و نه خاستگاه اوهايکرد احساسی به سرزمینپس چنین روي

که بر اين نظرند گران از پژوهشای عدّه ؟اجتماعی نهفته استهای سیاسی يا چه انگیزه

اشتغال به شاعری و  وها پیوستن به دربارهای باشکوه اين سرزمین یخاقانی آرزو

خاقانی وجد  حقیقتاً است. پروراندهمی سرآنها را در احی در سرای سالطین و خلفای مدّ

در چند قطعه و اين شوق و جذبه را دهد و و اشتیاقی آتشین به خراسان نشان می

ها را در مستولی است که همۀ خوبیده است؛ چنان شوق خراسان بر وی انگسترقصیده 

 و جوانی از دست رفته را: نیافتنیدستی آرزوهای حتّ، جويدخراسان می
 
 

 کــم ز فلـــاف ستانـراسان روم انصــه خـــب
 

 ريشان شد از اين هفت اوراقـپاره پو سیـدل چ
 

 داشت مْگُمْد آن گنج جوانی که بسی گُـم شـگ
 

 

 م بايستــــیخـاک بغــــداد در آب بصــــر
 

 سفـــر کعبــه بـــه بغــداد رسانیــد مــــرا
 

 قــدر بغـداد چـــه دانــد دل فــرسـودۀ مـن؟
 

 نظری خــواستم از دور، نـه بــوس و نــه کنار
 

 بــر لب دجله بسی لب بــود از چشمۀ نوش

 

 پیشه پشیمان به خراسان يابمکآن ستم 
 

 يابمه خراسان ـريشان بـزای پـجمع اج
 

 ه خراسان يابمـده تاوان بـی گمشــاز پ
 

 (1/3۵4: 137۵ )خاقانی،

 چشمــۀ دجلــه میان جگـرم بايستی
 

 اهلل همـه سال اين سفرم بايستیبارک
 

 تــرم بايستیبهــر بغــداد دلــی تازه
 

 

 آخـر از دولت عشق اين قـدرم بايستی

 يارب آن چشمـۀ نوش آبخورم بايستی

 (2/1۰28: همان)                           
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 آزادی .4
 نعمتی بهتـــــــر از آزادی نیست

 

 ؟ـده کفران چه کنمبر چنین مائــــ 
 

 (1/396: همان)

عشق، آنان خواستار آزادی  ر اصلی شاعران رمانتیک است.آزادی، خواسته و تفکّ

ادی اغلب به در زبان قدمای ادب و هنر ايران، آز؛ انديشه، احساس و بیان آدمی هستند

 ،معنی قناعت يا آزادی از حرص و آز است و با آزادی که مفهومی امروزی و مدرن است

و  کمتر رنگ اجتماعی های نخستین،در دوره زيرا شعر کهن فارسی، ؛تفاوت دارد قطعاً

ها خاقانی و نظامی، أس آنا شاعران سبک آذربايجانی و در رامّ ،دارد بیشتر رنگ درباری

و يعنی انوری و سنايی، باب انتقادات  ،ز دو شاعر سترگ پیش از خودت ابه تبعیّ

 شاعریخود را خاقانی اند. اجتماعی را در شعر فارسی گشوده سیاسی و هایگریشکوه

خواهی آزادی در آفرينش خاقانی، حسّ» ؛دهدنشان میخو آزاده دار آزادی ودوست

خواهانۀ چیز با افکار آزادیجار وی از محیط دربار، قبل از هری است؛ نفرت و انزبسیار قوّ

ها، گويیطلبی خاقانی در شکوهخواهی و آزادی. آزادی(27: 1983)آراسلی، « او بستگی دارد

شنويم خو میآزاده و وارسته شاعری زبان از را هاشکوه اين شود؛می تربرجسته و ترپررنگ

ت اين حساسیّ» .های اجتماع خود به فغان آمده استکه از بیداد و فساد و ناهنجاری

 :(1۵3: 13۵7)دشتی، « از بلندنظری و گرايش فطری است به خوبی و زيبايی شديد، غالباً
 

 پس در داد بسته چون مانده است؟
 

 ؟دـانه مسمار در ندوختهــر بــگ 
 

 (1/148: 137۵)خاقانی،         

و در مقابل  کندمحدوديّت ايجاد میی انسان هاآزادیبرای خاقانی از موانعی که 

ت ا. يکی از مناسبگويدمیبا نفرت سخن  ،آورندمیوجوداو سدی بهس آرزوهای مقدّ

خواهانه در شعر خاقانی، جز انتقادهای تند و تیز، امر به معروف و نهی از منکر آزادی

 مراجع قدرت است:
 ن شبـــرباران ضعیفان در کمیــرس از تیــبت

 

 بارانذر کن ز آه مظلومی که بیدار است و خونـح

 

 تر زخم پیکانشتر، قویکه هر کز ضعف ناالن 
 

 تو شب خفته به بالیــن تو سیل آيد ز بارانش
 

 (32۰: همان)

اش در اين طلبی او و مبارزهکوبندۀ خاقانی نیر آثار آزادیگینانه و خشم اتِدر هجويّ

 :ديدتوان مسیر را می
 رب ملک يزيديانخای ظلم تو م

 

 الف از علی مزن که يزيد دوم تويی 
 

  (2/1263: همان)
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که نوعی ان و روحانی )ص(پی وی به پیغمبردرک پیطلبی شاعر و استناد و تمسّدين

گرايش او به استغنا، عزلت و شود، مبارزۀ پنهانی با درباريان و اهالی قدرت شمرده می

و اعراض وی از مدح مراجع قدرت، همه  رتمدارانعرضی با قد، مفاخرات او در همقناعت

  در مسیر آزادی و آزادگی است. از مظاهر مبارزۀ خاقانی
 

 گرایيانسانکرامت نفس انساني و  .5

جا و همۀ موارد، احترام به ذات و وقوف به شرافت و ارزش نفس در همهخاقانی در شعر 

نی است و ت شعر خاقان شخصیّترياصلی انسان، .(182: 13۵7)دشتی، انسانی مشهود است 

مشاغل، ات مختلف، ها، حاالت و روحیّهای مختلف سنی، بیماریدوره) شاهای زندگیتمام جلوه

در شعر خاقانی، چه به علوم، اديان، آداب و رسوم و...( ها و تفريحات، اسباب و لوازم زندگی، بازی

چیز یش از هر ب انسان زيرا ؛يافته است بازتابقی گونۀ حقیل و چه بهشکل نماد و تمثی

جانب مکاتب و ت وجودی ازکرامت نفس و عزّ است و بوده توجّه، مورددر اين جهان

  :اعطا شده است ومختلف به ا لسفیو ف ، عقیدتیهای فکرینحله
 

 قــل روح و روح مطلـای قاب
 

 و تو نديدهــدۀ دل چـای دي
 

 د فرشتگان سجودتــردنـک
 

 اسما و ز ضیا علمـــــر تــب
 

 ن خلیفۀ خلقــم تــدر عال 
 

 دهـــرگزيــزات بـس وايزد به
 

 ودتــر وجــــهنگام نماز ب
 

 اـد کشف حقیقت مسمّــش
 

 (1/18۵: 137۵)خاقانی، 

ت هتک حیثیّشمرد و به همین دلیل، خاقانی شخصیّت انسان را واالتر از هر چیز می

 شدمی او خشم باعث ،نان لقمه يک خاطربه نفس تعزّ دادندستاز و امرا دربار در انسان

 . (27: 1983)آراسلی، 
 

 کش خاطــر و بیان مــن استخــرد خريطه

 بــدان خــدای کــه دور زمـان پــديـد آورد

 منــم بــه وحـــی معانـــی پیمبــر شعــرا

 

 بــر خامــه و بیان مــن استسخــن جنیبـه 

 من است کـه دور، دور من است و زمان، زمان
 

 کــه معجـــز سخـن امـروز در بیان من است

 (2/796: همان)                                     
 

 

 مــن کـــه خاقانیــم آزاددلـم
 زدهبیـش جـان را نکنـم زنـگ

 سرايــی بـه دروغنکنـم مــدح
 نان دونان نخورم بیش که دين

 

 قائد رای است مـراکــه خرد  
 نمای است مـراکآينـــۀ غیب
 سرای است مراکه زبان صدق

 توشۀ هر دو سرای است مـرا
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 نورپــروردۀ کـشف است دلــم
 

 گشای است مراکه يقین پرده
 (1۰87: همان)                 

کرد و برای کسب مال، تن به خضوع و میشأن و شرافت روح انسانی را حفظ خاقانی 

 ؛داده استاند که خود گاهی به شاعران صله میشتهدر احوال او نو»داد. نمیل تذلّ

 .(۵2: 13۵7)دشتی،  «اندکه حبس وی را استنکاف از قبول خدمت نوشتهچنان
  

 خـاقـانـــی بلنــدسخــن در جهـان منــم
 اسباب هست و نیست اگــر نیست گومباش

 

 کـآزادی از جهـان روش حکمت مــن است 
 ن استکاين نیستی که هست مرا حشمت م

 (2/1112: 137۵)خاقانی،                     
 

 ناسيوناليسم .6

ناسیونالیسم مفهومی مدرن است و در شعر و آثار پیشینیان سابقه ندارد. وطن در  اساساً

 پژوهشگرانای از ا پارهنه چیزی فراتر از آن، امّ است و نظر قدما تنها زادگاه آنان بوده

خاقانی را شاعری  ،های سیاسیانديشیئولوژيکی و مآلشناس، شايد به جهات ايدخاقانی

دانند؛ آراسلی، محقق کمونیست روسی، خاقانی را پايبند وطن اصلی دار وطن میدوست

دوستی های اين وطنو نشانه (27-1۵: 1983)کند معرفی می قفقاز( -)ارانخود، آذربايجان 

شاه باالبردن نام شاهان شروان ات، کنايات و تمثیالت ترکی،را کاربرد کلمات، اصطالح

بردن از شهرهای منطقۀ های طبیعت شروان، نامشاهان بزرگ جهان، وصف زيبايی حدّتا

وصف دانشمندان و شعرای نامی اين و  )دربند، باکو، گنجه، بردع، بیلقان، شابران، ...(قفقاز 

 ادای ديننیز  راآن ی توصیف مسیحیت و کاربرد فراوان اصطالحات داند و حتّشهرها می

مدحی که  استعالمی نیز معتقد است .)همان( آوردمیشماربه موطن خود بهخاقانی 

، باعث سروده خاقانی برای شاهان شروان نظیر خاقان اکبر، ابوالهیجا منوچهر بن فريدون

پرمعناترين شاهکارهای شعر فارسی در يکی از  که نام شاهان اين منطقهاست شده 

بايست خوانیم، با خود بگويیم کوروش بزرگ میها را میما اين ستايشبماند و امروز که 

 :(17: 1387)استعالمی،  دار مرکب اين ابوالهیجا باشدغاشیه
 

 پنـاهانـــــژادا، خلیفـــهسالطیـــن
 از آن گشت شـروان سمرقنـد اعظـم

 پـروربخش و اسالمتويـی مملکت 
 کـه گردون ترا خواند خاقان اکبر

 (2/1191: 137۵)خاقانی،         
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 تخيّل .7

ترديد بايد ی برخوردار است و بیشناسی مکتب رمانتیسم از جايگاه مهمّدر زيبايی تخیّل

کرد ويژۀ آن به از ساير مکاتب، رويممیزۀ آن را ترين ويژگی اين مکتب و وجهبرجسته

ی، حافظه، حسّ ادراک یيعن ،شناسیمعرفت منبع پنج میان از هارمانتیست .دانست تخیّل

شهودی سرمنشأ  دريافت نوعی عنوانبه را تخیّل و نگریدرون گواهی، و عقل و نگریدرون

دريافت  ،شهودی دهند؛ ادراک درونی يامیخود قرار شناسی های زيبايیکار و آفرينش

 و ذهنی ايم و از نوع امورکرده آن چیزی است که با مراجعه به درون خود آن را باور

و های دينی از تجربه بخشی .است ایشدهتعیینپیشاز صورت يا ماده هرگونه از نیازبی

  .(17: 1386)ماوردس، گیرند قرار توانند ذيل اين گونه شناخت عرفانی نیز می

های خاقانی، بسیاری از منتقدان سخن انگیزیو ژرفای عظیم خیال تخیّلدر قوّت 

ر، کثرت تشبیه و استعاره و ابداع در بیان، قیافۀ ت تصوّ، وسعتخیّلجهت قوۀ از» :اندگفته

با نگاهی به » ،(1۰: 13۵7دشتی، )« .سرايان داردص و ممتازی در میان قصیدهمتشخّ

هايی که تصاوير گوناگونی که از صبح ساخته است و يا استعارات و تشبیهات و تشخیص

« خواهیم بردپی ی او ت هنرتخیّالخورشید آورده است، به مرتبۀ واالی در مورد 

 تخیّلگذاشتن در شعر خاقانی دلیلی بر آزادفراوانی تصويرگری  .(11: 1373جوان، )اردالن

؛ نیز اهتمام خاقانی در آفرينش و ابداع تصاوير استعاری و ترجیح استعاره و است در شعر

شاعرانۀ در مرام  تخیّلهای رهابودگی از نشانه ،های خیالیتشخیص بر ديگر انواع صورت

کند. جز او هم در ترکیبات و هم در تعبیرات و هم در تشبیهات ابداع می»اوست. 

، اين قدر ترکیبات و تعبیرات ابتکاری ندارد و جز صائب، د شاعری ديگرالدين محمّجالل

 .(43: 13۵7)دشتی، « ديگری اين قدر مضمون نیافريده است
  

 ی، حوادث تیره کردـطبع روشن داشت خاقان

 در قفل غمـرش نشکستی انـد خاطـر کلیــگ
 دی اصل شیرينی ز مومـه اوّل نستدنــر بــگ

 

 دیــد آمـورپیونــر او نـــردی خاطــور نک 
 دیــد آمـماننیـزانۀ غیب لفظش وحــاز خ

 دیـتر از قند آمنخل مومین را رطب شیرين
 (2/1247: 137۵)خاقانی،                      

های قوی خاقانی انگیزه و يافتن مفاهیم و تصاوير و عبارات نو، همه سازی کالمتازه

ترين انگیزه بزرگ»ی بوده است: تخیّلپی تصاوير درو ساختن پی تخیّلرفتن در برای فرو

و خارخار او اين است که به قلمروهای ناپیموده در پندارهای شعری راه جويد؛ او به 

دهد؛ آن را نشانۀ زبونی و خواری خويش در میندر، تناندچه ديگران گفتهت آنبازگف

وام  را از ديگری به ستايد که سخنی؛ همواره نازان و سرافرازان خود را میداندسخن می
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هايش را در شمارد و سرودهسخن میبخشی، عیسیدر جاننگرفته است؛ خويشتن را 

چه را ی که هر آنگراوری است آرمانسخنسنجد؛ او دوشیزگی و ناپسودگی با مريم می

 .(181: 1368)کزازی، « پذيردپسندد و نمینمی ،که نشان از کهنگی و ماندگی داشته باشد

در  تخیّل ، ابتدا به ذکر جايگاه مهمّ«های خاقانی در معیار نقدتخیّل» فاضلی  در مقالۀ

 تناسق .3وحدت و يکپارچگی و  .2ناخودآگاهی،  .1 طسه شرها پرداخته و نزد رمانتیک

تصاوير مبتنی بر دراماتیک قائل شده است؛ سپس ضمن بررسی و مقايسۀ  تخیّلرا برای 

ل و سوم و های خاقانی را حائز شروط اوّتخیّلشروط مذکور، با  در شعر خاقانی تخیّل

 .(9-7: 1384) دکنفاقد شرط دوم معرفی می
 

 اـی خاقانیــری داشتــگنج عم
 د سیاهی ديـدۀ دولت سپیدـش

 ان؟ـی باشد امـاز باد کشمع را 
 

 آن گنج گم شد، آه، آه گُمِمْـگُ 
 شد سپیدی چهرۀ سلوت سیاه

 ا باشد پناه؟ـه را زآتش کجـپنب
 (2/1237: 137۵)خاقانی،       

 

 تصویرسازی رمانتيک .8

افزار ها را دستداند، بلکه آنمخلوق ذهن خود نمینويسندۀ رمانتیک، دنیای خارج را »

کند، اش ايجاب میگونه که تمايالت باطنیند و حوادث را آنکانديشۀ خود فرض می

یان تصاوير برساختۀ است که در م ایاين آن ويژگی ؛(1۰4: 13۵3)پرهام، « نماياندمی

پسندند تر میبیش را استعاری زبان هارمانتیک .شودمی يافت استعاره در همه، از بیش خیال،

فرآيندی که در آن کلمات از » گنجانند.ره میات خود را در قالب استعاو اغلب درونیّ

کنیم، سازند و اين واقعیت را بر جهانی که در آن زندگی میدرون خود واقعیتی را می

کنندۀ . کلمه تنها بیان(8۰: 1377)هاوکس، « يند استعاره استآکنند، فرتحمیل می

بیش »نگین آن بود. انگیز و ارزش آهمفهوم خیال توجّهساده نیست، بلکه بايد م یمنظور

ا نههايی که هريک از آديگر و هیجان و خاطرهبايد در روابط کلمات با يک ،چیزاز هر 

واژگان يکی  حسی گزينش خاقانی در .(182: 136۵ )سیدحسینی، «کرد تدقّ ،انگیزانندبرمی

از سرآمدان شعر فارسی است و در اين مسیر الگوی شاعران بزرگ پس از خود نظیر 

چه متن به قطب استعاری زبان هر»حشی و صائب بوده است؛ از طرف ديگر حافظ، و

ی . خاقانی شاعر(62: 1373)صفوی، « يابدشود، جنبۀ شعرگونگی آن افزايش مینزديک می

 و اين (26: 13۵7)دشتی، ها بخواند عادت ندارد اشیا را به اسامی آن است و پردازاستعاره

 ا،نهآ کاربرد عاطفی در کنار بر روی اشیا )استعاره( های تازهخصیصه، يعنی برگزيدن نام
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ای خود را متناسب با ، حس لحظهگذارینامدهد که در هر بار امکان را به وی می اين

تصوير را »چه بسیار اوقات که خاقانی  ؛آن تصوير سازدنیز چاشنی  ی کالمفحوای کلّ

ندگی و خاطرات خويش قرار ای برای انتقال عواطف و احساسات و تجلی وقايع زوسیله

 .(497: 13۵7رستگار، )فالح« داده است
 

 کمین گشادن دهـر و کمان کشیدن چرخ
 نـامز نــوک نـاوک ايـن ريمـن خماهــن

 

 برای کینۀ من -ندانـی؟-برای چیست؟  

 هزار چشمه چو ريماهن است سینۀ من
 (2/1233: 137۵)خاقانی،                 

تصاوير  تماهیّ ،«دکرت و کارتصوير رمانتیک، مبانی نظری، ماهیّ»فتوحی در مقالۀ 

خاستگاه معرفتی  .2 ؛مولود عاطفه و احساس است .1شمارد: گونه برمی اينرمانتیک را 

اشاری، رمزی، تلويحی و -4 ؛بینی استمبتنی بر درون .3 ؛آن احساسی و عاطفی است

چنین در هم .(178: 1384) درونی است تصوير وجدان و دريافت .۵ ؛وار و مبهم استسايه

برای ايجاد تأثیر . 1اين چنین ارزيابی شده است: رمانتیک اين مقاله کارکردهای تصوير 

تصوير رمانتیک نقش تعبیر  .3 ؛کار تصوير رمانتیک ايجاد احساس است. 2 ؛است

ت ی بر بصیرمتکّ .6 ؛تعبیرگر است. ۵ ؛ل معناستم و مکمّمتمّ .4 ؛احساس را دارد

در سنجش تصاوير شعری خاقانی، با الگويی که تحقیق  .(178 :)همانبینانه است درون

گرايی درون ی وثیرگذارأت، دهد، بیش از هر چیز، احساسیمذکور در اختیار قرار می

ی خاقانی، تخیّلتر گفته شد، تصاوير طور که پیشزيرا همان ؛نمايدبودن تصاوير رخ می

، های زبانی جديدی هستنديک نشانهست و استعارات که هروع استعاری ابیشتر از ن

که مولود قیاس تصويری دقیق بین دال و مدلول باشند، حاصل هماهنگی بیش از آن

 اند:ی و عاطفی در زمانو در اغلب مواقع متضمن دريافتی حسّاند عاطفه و ذوق سراينده
 

 ردـک بمـن تاريـه چـراغ مـآه و دردا ک
 

 غی همه کس را میردن که چراـغلطم م

 

 ن که از اين درد بتر کس را نیـباورم ک 
 

 لیک خورشید مرا مرد و دگر کس را نی
 

 (2/1۰64 :137۵ )خاقانی،

او هر چیزی را با  ؛بودن نیز در اوصاف تصاوير خاقانی خواهد گنجیدپرده مبهم و در

ز کلمات معنای صريح کند و ابیان می يعنی مقصود را با کنايه و استعاره ؛گويدمیايما 

گذشته از یچیدگی و ديريابی تصاوير شعر او پ .(29: 13۵7)دشتی، « خواهدمیها را نآن

)کزازی، گیرد شگفتی و شگرفی پندارهايش، از هنرورزی و برآراستگی آن نیز مايه می

1368 :222) . 
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وير گذاری بین تصاوجوب فاصله ،رسد و آنمینظربهجا ضروری ذکر يک نکته در اين

ورانه است؛ انۀ ملهم از اغراض سخنگاه عاطفی و تصاوير شاعرآرمانتیک برآمده از ناخود

و ا در شکل دوم، به سبیل تصويرسازی ل خاقانی، ساده و شفاف است، امّتصاوير نوع اوّ

 ده است.کرها عمل جهت برخالف رمانتیکآورد؛ پس ازاينپردازی مغلق روی میعبارت

رمانتیک، شعر خاقانی را شعری  هنگی تصاويريعنی همام، بُعد سو عنايت به در

خاقانی از شاعران بسیار دقیق »يابیم. دست و يکپارچه، با محور عمودی استوار میيک

که طوریبه ؛کندهای معنوی را در تمام قصائد خود مراعات میاست و پیوسته تناسب

ی گاهی طالب مختلف و حتّپیوسته است و مهمبسیاری از قصايد او مانند سمفونی به

بسیاری از »شعر خاقانی در . (36: 13۵7)دشتی، « کندمتناقض را به يکديگر مربوط می

ويژه شود، بهای استنباط میدههنگی شديد يک احساس واحد از سرتاسر قصیاوقات هما

ی يعن ؛ثر و مصیبت و شکوهأدهد از نوع اندوه و تای تشکیل میه زمینۀ شعر را عاطفهنکآ

فالح )« طور مستقیم با زندگی فردی يا اجتماعی شخص ارتباط داردعواملی که به

چند بیت زير در مرثیۀ پسرش رشیدالدين که استعارات  مانند ؛(497: 13۵7رستگاری، 

هنگ اند، تا تصويری هماهم ترکیب شدهلحن سوزناک با عناصر سازندۀ آلود و سترگ غم

 :گذارندنمايشهبی از آتش دل پدر داغديده و حسّ
 

 چوبین که سوارش قمر استرکبـآنک آن م
 

 درـوان پس ظلمات مـــۀ حیـآنک آن چشم
 

 ن در چه و غارـاحمدخوی موسفـآنک آن ي
 

 ن در دل خاکـــار دل مــبهازهـآنک آن ت
 

 دــر بگشايیـگ مقـر آن تنـــره دروازه ب 
 

 دــدر بگشايیــمات مـان را ره ظلـتشنگ
 

 دـر بگشايیـر و فر از مصر و مضـور فخـزي
 

 دــر بگشايیـوناب مطـژه خــاز سحاب م
 

  (1/24۰: 137۵)خاقانی، 
 

 نتيجه .9

 وجوجستدر  .بود خاقانی شعر در رمانتیسم هایويژگی کردنبرجسته پی در تحقیق اين

 در تحقیقات قبالًبه اين نتیجه رسیديم که  اطالعات الزم برای اين پژوهش،يافتن برای 

رمانتیسم اشاره شده است، بدون سان در شعر خاقانی و اصول مکتب همفراوانی به نکات 

به  پژوهشدر اين  ،بنابراين ؛به خاقانی داده شودرمانتیک( )رمانتیست/که اين صفت آن

هايی از شعر خاقانی که ويژگی ،های مختلف نظیر مقايسه، مرور، توصیف و تحلیلروش

شد؛ در پايان  تبیین، های مکتب رمانتیسم داشترفصلهای بسیاری با سخوانیهم

 پژوهش به اين نتايج دست يافتیم:
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فرصتی ب زندگی ريز دردها و مصائو برون« خود»از عرصۀ شعر برای ابراز خاقانی  .1

و از  است شرح و تصوير کرده يشرا در شعر خو دحوادث مختلف زندگی خو و ساخته

 ویرو، اينبیابد؛ ازدر شعر  یحضور کامل است کهه داده خود اجاز «من»به  ،اين طريق

گويندگی،  شیوۀ بدين ،ديگر طرف از و ستما اتادبیّ در روتک و صمتشخّ شاعری

 د.در شعر داررا د بودن، يعنی تفرّنخستین شرط رمانتیک

تمامی به راه عاطفه و حس رفته است و خاقانی در بیان واقعات زندگی و روزگار، به .2

 د.کنها را احراز میرمانتیستز شروط يکی ديگر ا

ترين مضامین را به شعر رمانتیسم دارد، خاقانی شاعری که نزديک در شعر غنايی .3

او  .کردن شعر برآمده استیخوبی از پس شخصی و حسّتاز است و بههدست و يکّچیره

 .داردنیز و معشوق عشق شخصی بازگويی داستان ل و تغزّاين توفیق را در 

را نیز در خود خويی آزادی و آزاده ، يعنیهادو صفت معنوی ديگر رمانتیک خاقانی .4

 .دارد

ها را نیز در شعر خود گرايانه رمانتیستغربت و نوستالژی آرمانغم خاقانی ويژگی  .۵

 ی ساخته است.متجلّ

گراست و پیش و بیش از هر ويژگی و دارايی ها، شاعری انسانخاقانی، چون رمانتیک .6

 کند.تکیه میت نفس انسانی و عزّت هر انسانیّديگری بر جو

گرای خود رها درون تخیّلبه دست  او در شیوۀ شاعرانگی خود، زمام امور را کامالً .7

 کرده است.

بودن، برآمده استعاری نظیر مشابهاتی رمانتیستی، تصاوير و خاقانی هایتصويرگری بین .8

 توان مشاهده کرد.میچگی را جد حس بودن و يکپارؤثر بر عاطفه و مؤاز حس بودن، م
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